
www.folkspel.se/butik/borja-salja/

Som Folkspels återförsäljare gör du inte bara en bra förtjänst till din butik. Du 
ger samtidigt fler, såväl unga som gamla, chansen till en meningsfull fritid fylld 
av trygghet, gemenskap och glädje. Tillsammans med Folkspel är du nämligen 
med och bidrar till att skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling av Sveriges 
unika föreningsliv. Varenda krona av överskottet från försäljningen av våra lott-
produkter går nämligen oavkortat till klubbar och föreningar över hela landet!

Läs mer om Folkspel och våra produkter.

www.folkspel.se

Vill ni beställa lotter?
Kontakta er lokala säljrepresentant eller ring 

Folkspel Kundcenter, tel. 0771–440 440

Sveriges föreningsliv tackar dig

God förtjänst till din butik
– när ni säljer Folkspels produkter



Söndagar i TV4 sänds BingoLotto – Sveriges populäraste säll-
skapsspel. Hundratusentals bingospelare slår sig till ro i tv-sof-
forna varje söndag för att få njuta av förstklassig underhållning 
och spännande spelmoment som Färgfemman, Jackpott och 
ett nytt Finalspel – med 10 miljoner i högvinst! Förutom en stor 
skara trogna tittare vaknar bingosuget varje år till liv när det 
vankas Uppesittarkväll den 23 december. Då bänkar sig upp 
till tre miljoner förväntansfulla spelare framför tv:n!

I år firar BingoLotto 25 år i TV4, något som kommer att firas 
med pompa och ståt under hela 2016 – inte minst under en 
storslagen jubileumssändning den 15 oktober med Renée 
Nyberg som programledare. 

• Pris: 50 kr/enkellott samt 100 kr/dubbellott

• Provision/lott: 4,50 kr/enkellott samt 9 kr/dubbellott

• Vinstinlösen/lott: Ny lott 6 kr samt kontantvinst 8 kr/6 kr*

• Säljperioder: augusti – juni

BingoLottos Julkalender är klassikern som är lika 
populär år efter år – med chans att vinna upp till 
en miljon kronor på skrapet. En nyhet för i år är 
att du dessutom kan skrapa fram en chans att 
spela Färgfemman. 

• Pris: 100 kr

• Provision/kalender: 10 kr

• Vinstinlösen/kalender: Ny lott 10 kr samt  
  kontantvinst 16 kr/12 kr *

• Säljperioder: oktober – december

BingoLotto

BingoLottos Julkalender

Sverigelottens fantastiska högvinst på 25 miljoner kronor 
har fått försäljningen att skjuta i höjden. Nyheten med en 
extra vinstchans i ett nytt skrapfält, och möjligheten att 
dubbla vinsten lär säkert elda på intresset ytterligare. Och 
alla som vinner får allt på en gång! Med tanke på att priset 
är 25 kr/lott och man får 4 lotter för 100 kr jämnt är Sverige-
lotten väldigt lättsåld. Det är vinst på var fjärde lott i snitt, så 
chansen att dina kunder vinner är stor!

• Pris: 25 kr

• Provision/lott: 3 kr

• Vinstinlösen/lott: 0,50 kr

• Säljperioder: hela året

Sverigelotten 

* 6 kr för butiker med teknisk lösning, t.ex. ATG-terminal. OBS! Alla priser och ersättningar anges inklusive moms

* 12 kr för butiker med teknisk lösning, t.ex. ATG-terminal. OBS! Alla priser och ersättningar anges inklusive moms


